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Sri Lankas enestående kultur 
Læserrejse i samarbejde mellem Politiken og Viktors Farmor 
 
Sri Lanka er en lille og overskuelig ø-nation med en stor kulturarv, der går mere end 2500 år tilbage i 
tiden. Øen har fungeret som et vigtigt knudepunkt for handel mellem Europa og Sydøstasien. 
Portugiserne var her først, dernæst kom hollænderne, hvorefter englænderne gjorde hele landet til en 
del af imperiet. Sri Lanka er rigt repræsenteret på UNESCOs liste over verdens kulturarv. 
 
Landet er utrolig varieret med højland i midten, et frodigt syd og et tørt nord. Palmeplantager, rismarker 
og skov dækker sletter og lavland, og teplantagerne breder sig op og ned af bjergmassivet i midten. 
Klimaet er solrigt, varmt og behageligt. 
 
Rejsen bringer dig til nogle af Sri Lankas absolutte kulturelle højdepunkter blandet med en række 
mindre kendte og besøgte seværdigheder. Vi besøger gamle kongebyer med flotte templer, stupa’er og 
høje buddha-statuer. Vi ser kolonitidens spor og et land i moderne vækst. Kunsthåndværk er en vigtig 
del af kulturen. I Sri Lanka er der lange traditioner for kunsthåndværk med teknikker, der gives videre fra 
generation til generation. 
 
Undervejs oplever du øens specielle sjæl og charme, bl.a. i mødet med den lokale befolkning.  Vi tager 
naturligvis også på safari for bl.a. at opleve flokke af elefanter i Uda Walawe nationalparken. 
 
 
1. dag Afrejse 
Vi flyver med flyselskabet Emirates via Dubai til Colombo. 
 
2. dag Ankomst til Sri Lanka. Negombos fiskersamfund 
Efter ankomst kører vi til vores hotel i Negombo. Byen 
har stolte fisketraditioner, og hver dag kommer bådene 
ind til havnen udenfor byen med deres fangst af rejer, 
hummer og farverige fisk. Her er en stor lagune og et 
langt netværk af kanaler. For generationer har lagunen 
givet fiskerne en rigelig forsyning af krabber, rejer, 
hummere, blæksprutter og mange af de lokale fiskearter. 
Vi tager om eftermiddagen på en bådtur op ad en af 
lagunerne og spiser middag hos en lokal familie. 
Vi har én overnatning på hotel ved Negombo.  
 
 

 
3. dag Negombo byrundtur – Huletemplerne i Dambulla 
Vi tager på en kort byrundtur i Negombo. Her findes det 
hollandske fort bygget i 1672, samt århundredgamle 
portugisiske og hollandske huse, administrative 
bygninger og kirker. Negombo er også hjemsted for 
landets næststørste fiskemarked, "Lellama", i den 
nordlige ende af byens lagune. Der er daglige 
fiskeauktioner, som giver os mulighed for at møde 
områdets fiskere. 
 
Vi fortsætter op til Sri Lankas kulturelle trekant, hvor vi 
har tre overnatninger på hotel.



 

 

 
Om eftermiddagen vandrer vi ad 600 trappetin op til 
huletemplerne i Dambulla. Disse templer er bygget ind i 
oprindelige huler i klippen og rummer mere end 150 
forskellige Buddha statuer: Den mediterende, den 
hvilende, den formanende, den døende osv. Fem 
hulekomplekser går vi igennem. 

4. dag Polonnaruwa – Sigiriya 
I dag besøger vi Polonnaruwa, der i det 11. århundrede 
blev hovedstad for de indiske Chola-konger, hvilket gør 
den antikke by til Sri Lankas næstældste kongerige. 
Polonnaruwa er på UNESCO's Verdensarvsliste. 
Polonnaruwa var centrum for voksende handel og et 
blomstrende landbrug. Sidstnævnte ses af et veludviklet 
vandingssystem, som var alt andet overlegent, og som 
stadig er i brug. Mellem ruinerne af den engang så 
mægtige by finder vi Polonnaruwa Quadrangle, der er en 
enestående gruppe af ruiner indrammet bag en tyk 
firkantet mur. Noget af det mest iøjnefaldende er den 
runde Vatadage, hvor en Buddha-statue sidder i 
lotusstilling i midten og er flankeret af Guard Stones, der 
holder vagt ved trappesatsen. Et andet spektakulært 
monument er Gal Vihara, der er en buddhistisk helligdom 
hugget ud i en kæmpe klippe. Her kan vi betragte fire 
enorme statuer af Buddha, der er hugget i hele stykker 
granit, og som siges at symbolisere Buddhas livsfaser. To 
af statuerne skildrer Buddha siddende i meditation eller 
lotusstilling, der udstråler ro og fred. Den tredje statue 
skildrer en stående Buddha i ung skikkelse med korslagte 
arme og et smil på læberne. Den fjerde statue viser en 
liggende og sovende Buddha, der symboliserer den døde 
Buddha ved stillingen af fødderne, hænderne og puden, 
som Buddhas hoved hviler på. Ikke overraskende anses 
statuerne for værende blandt den fineste skulptørkunst i 
Sri Lanka. 

Om eftermiddagen fortsætter vi til Sigiriya (løveklippen). 
En formidabel klippeformation, som rejser sig lodret op i 
landskabet med løvefødder og ruiner fra et forhistorisk 
palads på toppen. For foden ligger resterne af et 
omfattende symmetrisk netværk af reservoirer og haver. 
Vi begiver os op af de gamle trapper, som først bringer 
os til væggen med mere end 1500 år gamle fresker. Her 
udfordrer yndige himmelprinsesser med blottede bryster 
den flotte udsigt - et kort øjeblik. Fra to enorme 
løvefødder går trappen det sidste stykke op til plateauet 
med rester og ruiner af det, der engang har været. 
Udsigten er overdådig, som et centrum for en næsten 
borteroderet kæmpe vulkan.  
 
5. dag Buddhistisk kultur, jerntræer og rosenkvarts 
Vi starter dagen med at køre til det buddhistiske kloster 
Ritigala, der gemmer sig godt i Ritigala Strict Nature 
Reserve. Ruinerne og klippeinskriptionerne dateres 
tilbage til det 1. århundrede f. Kr. Vi udforsker området, 
hvor der også findes mere end 200 medicinske planter, 
hvoraf mange er unikke for dette område.  

Vi fortsætter til den imponerende 12 meter høje Aukana 
buddhastatue, der er hugget ud i klippevæggen i det 5. 
århundrede. Buddhaen står med armene løftet i den 
såkaldte velsignelsespositur og med fredfyldte, lukkede 
øjne. 

Herefter besøger vi Jathika Namal Uyana, der er en skov 
med de smukke jerntræer. Jerntræet Mesua Ferara er et 
ekstremt sjælden træsort, der kun findes i Sri Lanka. I 
Jathika Namal Uyana findes også et bjerg med 
rosenkvarts. I skoven findes flere buddhistiske ruiner og 
statuer. Vi tager på en vandretur i denne fortryllende 
skov. 
 
6. dag Krydderiplantage - Kandy  
I dag går kursen mod syd og byen Kandy. Før Kandy 
stopper vi ved en af de mange krydderiplantager og får 
et indblik i urters og planters magi samt viden om, 
hvordan de bruges som krydderi og i cremer. 

Kandy regionen udgør Sri Lankas hjerte og ligger midt i 
en dal omgivet af bjerge. Byen var tidligere hovedstad 
med konge, pragt - og en dansk historie med admiral Ove 
Gedde som hovedperson. Han var udsendt af Christian 
den 4. for at hjælpe kongen af Kandy i kampen imod 
portugiserne - til gengæld for handel og krydderier.  

Efter ankomst besøger vi Tandens Tempel, Sri Lankas 
helligste sted. Efter sigende ligger Buddhas hjørnetand 
gemt i et antal rigt udsmykkede ædelstensbesatte 
relikvieskrin. Vi besøger også museet ved siden af. 

Sidst på eftermiddagen ser vi et kulturelt danseshow nær 
ved Kandy søen.  

Vi har to overnatninger på hotel i Kandy. 
 
7. dag Templer og tid på egen hånd i Kandy  
Vi starter dagen med at besøge templet Embekke Devale, 
der er bygget i det 14. århundrede. Her er flotte 
udskårne træfigurer af svaner, ørne, drager og dansende 
kvinder. Vi fortsætter til det imponerende tempel 
Lankatilaka, der er opdelt i to halvdele – en buddhistisk 
del og en hindu del. Her er mange malerier, inskriptioner 
og figurer. Til sidst besøger vi Kaladeniya Viharaya, som 
er bygget udelukkende i sten. Templet er bygget på en 
bakketop med flot udsigt over området. 

Eftermiddagen er fri til på egen hånd at udforske Kandy 
by og centrum. Alternativt kan en gåtur rundt om søen, 
der er hjertet i Kandy, anbefales. 
 
8. dag Med tog til Nuwara Eliya  
Vi tager med tog fra Kandy til Nuwara Eliya, og har udsigt 
til temarker og plukkere.  

Nuwara Eliya er en idyllisk bjerglandsby i 1868 meters 
højde med huse og hoteller i et levn fra en engelsk tid. 
Klimaet i Nuwara Eliva er dejligt køligt og behageligt. Vi 



 

 

går en kort tur i den overskuelige by med marked, handel 
og liv. 
Vi har eftermiddagen fri på egen hånd. 
 
Vi har én overnatning på hotel i Nuwara Eliya. 
 
9. dag Safari i Uda Walawe nationalparken 
Vi kører mod syd til Uda Walawe nationalparken. 
Bevoksningen i Uda Walawe nationalparken er lav, og 
det er derfor nemt at se de mange dyr i parken. Her lever 
omkring 500 elefanter. De bevæger sig ofte rundt i store 
flokke. Bøfler og dådyr holder dem ved selskab sammen 
med desmerdyr, sjakaler, varaner og krokodiller samt et 
utal af fuglearter. Der findes også leoparder og 
læbebjørne i parken, men man skal være heldig for at se 
dem. På en game drive i nationalparken om 
eftermiddagen ser vi det varierede dyreliv. 

Vi har én overnatning ved Uda Walawe nationalparken. 
 
10. dag Mod vest. Hikkaduwa og Galle  
Om formiddagen besøger vi Elephant Transit Camp i Uda 
Walawe. Her bor ca. 40 unge elefanter, for det meste 
forældreløse unger, eller andre individer, som er ved at 
komme sig efter en skade, før de slippes ud i det fri. 
Vi kører mod vest til en mindre tefabrik, får forklaret om 
hele processen og bliver klogere på forskellen på den 
grønne og den sorte te - på topskuddene og det støv, 
som de lokale kalder te. 

I Galle udforsker vi det hollandske fort og de smalle 
gyder med fine design og kunstbutikker. Byens 
strategiske placering har tiltrukket både portugisere, 
hollændere og englændere, og i mere end 4 århundreder 
har Galle været et administrativt center for 
kolonimagterne og er i dag på UNESCOs liste over 
verdens kulturarv. 

Vi har én overnatning på hotel på sydvestkysten. 
 

 

 
 

 

 

 

 

13. dag Masker, skildpadder og Colombo  
På vej mod Colombo besøger vi et maskemuseum. 
Karava-folket i området har udviklet en lang række 
sociale skikke, og de er især kendt for deres masker og 
ritualer. På museet kan vi se nogle af de mange 
forskellige masker. 
Herefter besøger vi en skildpadde farm, hvor vi ser, 
hvordan man beskytter og udruger skildpaddeyngel, så 
de frit kan komme ud på deres livs vandring mod havet.  
Vi tager på en kort byrundtur i Colombo og besøger bl.a. 
byens spændende markeder, inden vi kører til lufthavnen 
for at flyve via Dubai til København. 
 
14. dag Hjemkomst  

 
 
 
 
27. februar til 10. marts 2019 
Pluspris 15.900 kr. 
Pris uden abonnement 17.700 kr. 
Enkeltværelsestillæg 2.300 kr. 
Rejseleder: Gert Lynge Sørensen 
Max 25 deltagere 
 
 

Prisen inkluderer 

• Fly fra København/Colombo retur 
• Overnatninger på gode turistklasse hoteller 
• Halvpension 
• Kørsel i bus m. aircondition 
• Kørsel i jeeps i Uda Walawe nationalparken 
• Dansk rejseleder 
• Engelsktalende lokalguide 
• Parkafgifter 
• Entréudgifter 
• Kulturelt danseshow 
• Drikkepenge til lokalguide og chauffør 

Ikke inkluderet 

• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Visum (pt. 35 USD) 

 
 

 

https://www.viktorsfarmor.dk/rejseledere/gert-lynge-sorensen
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